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Συζητήσεις κυβέρνησης - δανειστών για μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ξεκίνησε η «μάχη» για τα πλεονάσματα

120 δόσεις
Τι αλλάζει για τα χρέη στα ταμεία

Ψηφίζεται αυτή την εβδοµάδα στην Βουλή, 
διάταξη σχετικά µε τη βελτίωση της ρύθµι-
σης των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταµεία. 

Μειώνεται το επιτόκιο των δόσεων της ρύθµισης από 
5% σε 3%. Η µείωση του εν λόγω επιτοκίου θα οδηγή-
σει σε ελάφρυνση 8 ποσοστιαίων µονάδων για όσους 
πάρουν το πλήρες πακέτο της ρύθµισης για 10 χρόνια.

Στερλίνα: Σε χαμηλό 34 χρόνων 
με «άτακτο» Brexit

Στα χαµηλότερα επίπεδα της από το 1985, στα 1,10 δο-
λάρια ,αναµένεται να φτάσει η στερλίνα, εάν η Βρε-

τανία φύγει από την ΕΕ χωρίς συµφωνία, ένα εφιαλτι-
κό σενάριο που επισηµαίνουν οικονοµικοί αναλυτές που 
συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Bloomberg.  Παράλ-
ληλα εµφανίζεται και ο κίνδυνος µιας νοµισµατικής κρί-
σης παρόµοια µε αυτή της περίφηµης «Μαύρης Τετάρ-
της» του 1992.

Προστασία α΄ κατοικίας
12.836 πολίτες έκαναν αίτηση

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα λειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στε-

γαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με 
υποθήκη στην κύρια κατοικία. Αθροιστικά:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 55.440 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 

12.836 χρήστες.

Στη ∆ΕΘ ανακοινώνουν 
την άρση των capital 

controls 

Η αντίστροφη µέτρηση για την πλήρη άρση των capital 
controls, µετά και το «πράσινο φως» που έδωσε η ΤτΕ έχει 

ξεκινήσει. Σύµφωνα πληροφορίες θα το ανακοινώσει ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ∆ΕΘ.

Η Ελλάδα µπαίνει τώρα στην τελική ευθεία για άρση των capital 
controls, τέσσερα χρόνια µετά την επιβολή τους.

Σύµφωνα µε τον κ. Στουρνάρα, τα capital controls σχετίζονται 
µε την εµπιστοσύνη. 

Με δεδοµένο το θετικό κλίµα που υπάρχει στις αγορές µετά 
την επικράτηση της κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας επανήλ-
θε και η εµπιστοσύνη, βασική προϋπόθεση για πλήρη άρση των 
κεφαλαιακών περιορισµών.

Η κυβέρνηση

επαναφέρει το ΕΚΑΣ 

Ο Κ.Μητσοτάκης, διαψεύδοντας τους …κα-

λοθελητές που τον ήθελαν να κόβει …συ-

ντάξεις, ετοιµάζεται για ηχηρή απάντηση: 

Επαναφέρει το ΕΚΑΣ – Επίδοµα Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης Συνταξιούχων το οποίο θα δίνεται κάθε 

∆εκέµβριο στους συνταξιούχους και…όχι κάθε που 

έχουµε εκλογές, σύµφωνα µε το «Πρώτο Θέµα».
Το νέο ΕΚΑΣ που αναµένεται να ανακοινωθεί από 

τον Πρωθυπουργό στη ∆ΕΘ, θα περιλαµβάνεται στον 
προϋπολογισµό του 2020 και παίρνει τη θέση της 13ης 
σύνταξης που δόθηκε τον Μάιο 2019, πριν τις ευρωε-
κλογές σε 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχους.

Εξετάζονται τρόποι δικαιότερης κατανοµής του πο-
σού υπέρ αυτών που έχουν τις µεγαλύτερες ανάγκες 
και δεν διαθέτουν άλλες πηγές εισοδηµάτων.

Συζητείται ήδη με τους εταίρους το ζήτημα της μείωσης του πρωτογενούς πλε-
ονάσματος κάτω του 3,5% του ΑΕΠ, σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών, 

Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Καθημερινή». «Ο προ-
γραμματισμός του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου είναι να χτί-
σουμε, βήμα-βήμα, όλες τις αναγκαίες συνθήκες, ώστε να επιτύχουμε μέσα στο 
2020 αυτόν τον στόχο», επισημαίνει και τονίζει: «Ήδη θέτουμε προς συζήτηση 
το κρίσιμο αυτό ζήτημα στους εταίρους και δανειστές. Ωριμάζουν οι συνθήκες 
ώστε να τεθούν πιο ρεαλιστικοί στόχοι».

Ο υπουργός εκτιμά, επίσης, ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό για το 2019, 
«λόγω και των θετικών ενδείξεων στην οικονομία που άρχισαν να καταγράφονται 
επί των ημερών της νέας κυβέρνησης».

Εμφανίζεται, δε, αισιόδοξος ότι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μεί-
ωση φόρων το 2020. 

Τα «κλειδιά» 
για την αναθάθμιση 
της οικονομίας

Ο ρυθµός ανάπτυξης και η πορεία των «κόκ-
κινων» δανείων θα κρίνουν σε µεγάλο βαθµό 

τις αναβαθµίσεις της οικονοµίας από τους οίκους 
αξιολόγησης.

Αυτό τουλάχιστον είναι το µήνυµα που έστειλε ο 
οίκος Fitch ο οποίος διατήρησε αµετάβλητη την αξι-
ολόγησή του για τη χώρα µας («ΒΒ-» µε σταθερές 
προοπτικές).

Τόσο η ανάλυση της Fitch όσο και η πρόσφατη έκ-
θεση της Moody’s αναφέρουν ότι δύο είναι τα κλει-
διά που θα ανοίξουν την πόρτα της αναβάθµισης 
, η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η ενίσχυση των 
τραπεζών µέσω της δραστικής µείωσης των «κόκ-
κινων» δανείων.

Η επόµενη αξιολόγηση της οικονοµίας είναι στις 
23 Αυγούστου από την Moody’s. 
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Χρυσοχοΐδης: 
«Η ασφάλεια 
της χώρας είναι 
αδιαπραγμάτευτη»

«H σηµερινή κυβέρνηση αγκα-
λιάζει όλους αυτούς τους εργάτες 
της ασφάλειας της χώρας και θα 
τους στηρίξει», δήλωσε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης, σήµερα το 
µεσηµέρι από το Τµήµα Συνορι-
ακής Φύλαξης, της Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Ορεστιάδας, στο Χει-
µώνιο.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, που βρέθη-
κε στο νοµό Έβρου επισκέφτη-
κε τµήµατα συνοριακής φύλαξης, 
πραγµατοποίησε πλωτή περιπο-
λία στο ∆έλτα του Έβρου, συνα-
ντήθηκε, συνοµίλησε και ενηµε-
ρώθηκε από τους βουλευτές της 
Ν.∆. στο νοµό Χρήστο ∆ερµε-
ντζόπουλο, Τάσο ∆ηµοσχάκη και 
Σταύρο Κελέτση και τη βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο, Νατά-
σα Γκαρά, καθώς και µε υπηρεσια-
κούς παράγοντες των δύο Αστυνο-
µικών ∆ιευθύνσεων, Αλεξανδρού-
πολης και Ορεστιάδας, µε αστυ-
νοµικούς συνδικαλιστικούς φο-
ρείς του Έβρου, στο Τµήµα Συ-
νοριακής Φύλαξης στο Χειµώνιο 
Ορεστιάδας.

Σε δήλωσή του µετά το πέρας 
των συναντήσεων διευκρίνισε ότι 
η σηµερινή επίσκεψή του στον 
ακριτικό νοµό έχει τριπλό σκοπό:

«Να ενηµερωθώ για το πολύ ση-
µαντικό αστυνοµικό έργο της φύ-
λαξης των συνόρων, το οποίο στον 
Έβρο έχει και αποκτά εθνική δι-
άσταση…

Να στείλω ένα µήνυµα προς κάθε 
κατεύθυνση ότι η Ελλάδα φυλά-
ει τα σύνορα της και από εδώ και 
πέρα θα τα φυλάξει ακόµα αποτε-
λεσµατικότερα. Τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα είναι αδιαπραγµάτευ-
τα, αλλά ταυτόχρονα και η ασφά-
λεια της χώρας είναι εξίσου αδι-
απραγµάτευτη. Η Ελλάδα σέβεται 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και εί-
ναι κράτος δικαίου και θα παρα-
µείνει πάντα κράτος δικαίου…», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Fitch: Σήμα 
εμπιστοσύνης 
για το πρωτογενές 
πλεόνασμα 

Θετικά σχόλια για τις εξαγγελί-
ες της νέας κυβέρνησης και σή-

µα εµπιστοσύνης για την ικανότητά 
της να πετύχει τους δηµοσιονοµικούς 
στόχους περιλάµβανε η χθεσινή έκθε-
ση του οίκου Fitch για την Ελλάδα, ο 
οποίος διατήρησε ωστόσο αµετάβλητη 
την αξιολόγησή του για τη χώρα µας 
(«ΒΒ-» µε σταθερές προοπτικές), πε-
ριµένοντας από την κυβέρνηση να µε-
τουσιώσει τις εξαγγελίες σε πράξεις.

Τόσο η ανάλυση της Fitch όσο και η 
προ δεκαηµέρου έκθεση της Moody’s 
για τη χώρα µας έδειξαν πως δύο είναι 
τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα 
της αναβάθµισης από τους οίκους αξι-
ολόγησης: η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και η ενίσχυση των τραπεζών µέσω της 
δραστικής µείωσης των «κόκκινων» δα-
νείων.

Οι πρώτες εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η 
µεταρρυθµιστική, φιλοεπενδυτική και 
αναπτυξιακή στόχευσή του απέσπασαν 
επαινετικές αναφορές από τους δύο 
οίκους. Επίσης η Fitch εκτίµησε χθες 
ότι το 2019 θα επιτευχθεί ο στόχος για 
πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ, 
ενώ το 2020 το πρωτογενές πλεόνασµα 
θα ανέλθει στο 3,4%, δηλαδή µια ανά-
σα κάτω από τον στόχο. Εντούτοις, δι-
ευκρίνισε ότι θα αποτιµήσει αναλυτικά 
τον Σεπτέµβριο, µετά την παρουσίαση 
του προσχεδίου προϋπολογισµού του 
2020, τις φοροελαφρύνσεις που σχε-
διάζει η κυβέρνηση (σταδιακή µείωση 
του φόρου εισοδήµατος των επιχειρή-
σεων στο 20% από το 28%, µείωση του 
χαµηλότερου συντελεστή φόρου εισο-
δήµατος στο 9% από το 22%, αναστο-
λή του φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις 
ακινήτων, αναστολή του ΦΠΑ στην κα-
τασκευαστική δραστηριότητα κ.ά.) και 
άρα θα επανεξετάσει την πρόβλεψή της 
για την προσεχή χρονιά.

 Τα «κόκκινα» δάνεια 

και το χρέος

Όσον αφορά στα «κόκκινα» δάνεια, 
ο οίκος θεωρεί πως η οικονοµική ανά-
καµψη, η σταδιακή ανάκαµψη των τι-
µών των ακινήτων, οι πωλήσεις των µη 
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs), 
η πιο εκτεταµένη χρήση των ηλεκτρο-
νικών δηµοπρασιών και σε µικρότε-
ρο βαθµό ο εξωδικαστικός µηχανισµός 
αναµένεται να βοηθήσουν τις τράπεζες 
να πετύχουν τους νέους στόχους που 
υπέβαλαν στον SSM για το 2021. 

Ειδική περίπτωση αποτελεί το δυσθε-
ώρητο δηµόσιο χρέος, το οποίο παρα-
µένει εξαιρετικά υψηλό ως ποσοστό του 
ΑΕΠ αλλά η εξυπηρέτησή του δεν προ-
βλέπεται να δηµιουργήσει προβλήµατα 
τουλάχιστον έως το 2032.
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Σταϊκούρας: 

Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για µείωση 
του πρωτογενούς πλεονάσµατος

 

Συζητείται ήδη με τους εταίρους το ζήτημα της μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος κάτω του 
3,5% του ΑΕΠ, σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξη στην 

εφημερίδα «Καθημερινή». «Ο προγραμματισμός του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου 
είναι να χτίσουμε, βήμα-βήμα, όλες τις αναγκαίες συνθήκες, ώστε να επιτύχουμε μέσα στο 2020 αυ-
τόν τον στόχο», επισημαίνει και τονίζει: «Ήδη θέτουμε προς συζήτηση το κρίσιμο αυτό ζήτημα στους 
εταίρους και δανειστές. Ωριμάζουν οι συνθήκες ώστε να τεθούν πιο ρεαλιστικοί στόχοι».

Ο υπουργός εκτιμά, επίσης, ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό για το 2019, «λόγω και των θε-
τικών ενδείξεων στην οικονομία που άρχισαν να καταγράφονται επί των ημερών της νέας κυβέρνη-
σης».

Εμφανίζεται, δε, αισιόδοξος ότι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μείωση φόρων το 2020, 
κάτι που θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του ερχόμενου έτους. «Εκτιμούμε ότι με την αύξηση 
του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα, τη δημοσιονομι-
κή πειθαρχία όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, την υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπα-
νών, την αξιολόγηση δαπανών, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προώθηση συ-
μπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, και τη σωστή υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μείωση φόρων και 
το 2020», αναφέρει.

Ο κ. Σταϊκούρας σημειώνει ότι οι παρεμβάσεις του 2020 στη φορολογία θα εξαρτηθούν από τον δια-
θέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ωστόσο επιμένει ότι «είναι απαραίτητο να υπάρξουν ελαφρύνσεις στις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά». «Θα τις εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό», συμπληρώνει. Πά-
ντως, αυτό που έχει αποφασιστεί για το 2020, όπως υπογραμμίζει, είναι η μείωση του φόρου στις επι-
χειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019.

Για τον εάν θα υπάρξει δεύτερη δόση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαιώνει: «Ναι, θα 
υπάρξει. Η δέσμευσή μας ισχύει στο ακέραιο. Και θα γίνει πράξη το συντομότερο δυνατόν».

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, ο υπουρ-
γός Οικονομικών αναφέρει: «Δική μας προγραμματική δέσμευση είναι ο εντοπισμός και η εξάλει-
ψη εκείνων των συστημικών δυσλειτουργιών που αποτελούν την πηγή δημιουργίας νέων ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων [...]. Έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων».

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας εμφανίζεται αισιόδοξος για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από 
τους οίκους αξιολόγησης. «Εκτιμώ ότι, υπό ομαλές συνθήκες, η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική 
βαθμίδα μπορεί να επιτευχθεί πριν από το τέλος του 2020», σημειώνει.

Τέλος, επισημαίνει ότι «μετράμε πλέον αντίστροφα για την οριστική άρση των κεφαλαιακών περι-
ορισμών».

Αντικατάσταση της Βασιλικής Θάνου από 
την Επιτροπή Ανταγωνισµού φαίνεται 

πως  δροµολογείται πια µε βάση το άρθρο 
101 του πολυνοµοσχεδίου που κατατέθηκε 
το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή καθώς 
όπως αυτό ορίζει προβλέπεται άµεσα αλλά 
ακόµη κι αναδροµικά να ισχύσει το ασυµβί-
βαστο για την θέση του επικεφαλής της Επι-
τροπής και οποιαδήποτε ιδιότητας που σχε-
τίζεται µε την κυβέρνηση.

Όπως συγκεκριµένα αναφέρει το εν λόγω 
άρθρο, εισάγεται το ασυµβίβαστο της ιδιότη-
τας του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και µέ-
λους της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε αυτό της 
κατοχής ή προηγούµενης κατοχής, µε οποια-
δήποτε µορφή, θέσης στο γραφείο του Πρωθυ-
πουργού, σε γραφείο µελών της Κυβέρνησης 
ή Κυβερνητικών Οργάνων ή Γενικών και Ει-

δικών Γραµµατέων ή στη Γενική Γραµµατεία 
της Κυβέρνησης.

Παρά το γεγονός πως η θητεία στο αξίωµα 
είναι πενταετής, η άµεση και αναδροµική ισχύ 
του χαρακτήρα του άρθρου, φαίνεται να ανοί-
γει σύντοµα το δρόµο για αποµάκρυνση  της 
κας Θάνου µε κανονιστική πράξη, εφόσον 
ολοκληρωθεί η ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου 
την Τετάρτη.

Υπενθυµίζεται πως ο διορισµός της Βασιλι-
κής Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προκαλέσει σω-
ρεία ερωτηµάτων και αντιδράσεων καθώς η 
ίδια είχε αναλάβει στο παρελθόν υπεύθυνη του 
πρωθυπουργικού νοµικού γραφείου του Αλέ-
ξη Τσίπρα, είναι πρώην πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου ενώ διατέλεσε και υπηρεσιακή πρωθυ-
πουργός.

Αµεση αποµάκρυνση Θάνου 
από Επιτροπή Ανταγωνισµού 
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Βρούτσης: Πλαφόν 
στις «χρυσές συντάξεις» 

Πλαφόν στις «χρυσές συντάξεις» προαναγγέλλει ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Γιάννης Βρούτσης, σε συνέντευξη στον «Ελεύθερο Τύπο 
της Κυριακής».

«Πρώτη μου ενέργεια είναι να φέρω διάταξη η οποία να 
αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και το αίσθημα 
αγανάκτησης του κόσμου», επισημαίνει και προσθέτει: «Η 
προσπάθειά μας είναι μέσα στον Αύγουστο να έχουμε δι-
άταξη βάσει την οποίας θα βάλουμε οριζόντιο πλαφόν και 
στις νέες υψηλές συντάξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί, είτε 
ήταν έτοιμες να εκδοθούν, αλλά και στις παλιές, οι οποίες 
επανυπολογίστηκαν».

Ο κ. Βρούτσης αναφέρει, επίσης, σχετικά με τις «χρυσές 
συντάξεις»: «Το πρόβλημα που αναδείχθηκε με τις απο-
φάσεις που φρενάραμε είναι μόνο η «κορυφή του παγό-
βουνου»».

Επιπλέον, χαρακτηρίζει «χαοτική» την κατάσταση που 
επικρατεί στον επανυπολογισμό των συντάξεων. «Έχουν 
επανυπολογιστεί συντάξεις με τελείως αυθαίρετο τρόπο», 
τονίζει και συμπληρώνει: «Κανείς δε μπορεί σήμερα, με τα 
στοιχεία που και εγώ έχω, να ξέρει το βάθος και την έκταση 
του προβλήματος. Είμαι υποχρεωμένος, μετά την ανάλη-
ψη της νέας διοίκησης του ΕΦΚΑ, να προχωρήσει η έρευ-
να για να δούμε τι έχει συμβεί πραγματικά στον επανυπο-
λογισμό των συντάξεων».

Τέλος, επισημαίνει ότι θα γίνει «restart (επανεκκίνηση) 
στον επανυπολογισμό».

Τη διασύνδεση επενδύσεων 
και εξαγωγών προωθεί 
ο Γεωργιάδης

Η διασύνδεση επενδύσεων και εξαγωγών, η πειραϊκή 
επιχειρηματικότητα και η λειτουργία των επιμελητηρί-

ων, αποτέλεσαν τα θέματα των συναντήσεων που είχε σή-
μερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης.

Ο υπουργός συναντήθηκε με την πρόεδρο του Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη και την 
Sr. Executive της Red Apple Group, Ευτυχία Πυλαρινού - 
Piper και είχαν διεξοδική συζήτηση σε θέματα ανάπτυξης 
και διασύνδεσης των επενδύσεων με τις εξαγωγές, αναφέ-
ρει σχετική ανακοίνωση.

Ακόμη, ο υπουργός συναντήθηκε σήμερα, παρουσία του 
υφυπουργού Νίκου Παπαθανάση με τον πρόεδρο του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανό Μιχάλαρο και 
στελέχη του ΒΕΠ,, και συζήτησαν θέματα που αφορούν τον 
επιχειρηματικό κόσμο του Πειραιά και με τον πρόεδρο του 
Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, Μι-
χάλη Γιάγκα και στελέχη του Ο.Σ.Υ.Ε. και συζήτησαν θέμα-
τα που αφορούν τη λειτουργία των επιμελητηρίων.

Προστασία α’ κατοικίας:
12.836 πολίτες έκαναν αίτηση

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 

πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση 
των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών 
δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Αθροιστικά, 
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμμα-
τείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η Ιουλίου 2019 
μέχρι 2 Αυγούστου 2019:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 55.440 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 
12.836 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 5 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπε-
ζες.

Ψηφίζεται αυτή την εβδοµά-
δα στην Βουλή, διάταξη του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων σε κατατεθέν νοµο-
σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, 
σχετικά µε τη βελτίωση της ρύθµι-
σης των 120 δόσεων στα ασφαλιστι-
κά ταµεία.

Σύµφωνα µε τη διάταξη, µειώνεται 
το επιτόκιο των δόσεων της ρύθµισης 
κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες, από 5% 
σε 3%. Σύµφωνα µε τον υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Γιάννη Βρούτση, η µείωση αυτή 
του επιτοκίου θα συµβάλλει σηµαντι-
κά στη βελτίωση της ρευστότητας των 
οφειλετών (επιχειρήσεων και φυσι-
κών προσώπων) που έχουν οφειλές 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης.

Η µείωση του εν λόγω επιτοκίου θα 
οδηγήσει, σύµφωνα µε τους ειδικούς 
της κοινωνικής ασφάλισης, σε ελά-
φρυνση της τάξης των 8 ποσοστιαίων 

µονάδων για όσους πάρουν το πλήρες 
πακέτο της ρύθµισης για 10 χρόνια, 
δηλαδή τις 120 δόσεις.

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις 
και τους αυτοαπασχολούµενους, η 
ελάφρυνση που προσφέρει το µει-
ωµένο επιτόκιο ενισχύει σηµαντικά 
τη βιωσιµότητα τους και καθιστά πιο 
οµαλή πλέον την περαιτέρω οικονο-
µική τους δραστηριότητα.

Η µείωση του επιτοκίου, επίσης, κα-
θιστά τη ρύθµιση των συσσωρευµέ-
νων οφειλών πιο ελκυστική σε όλους 
τους οφειλέτες στα ασφαλιστικά τα-
µεία γεγονός που δηµιουργεί ευνοϊ-
κότερες συνθήκες επανένταξης αρ-
κετών συµπολιτών µας στο σύστη-
µα κοινωνικής ασφάλισης και καλύ-
τερης ανταπόκρισης στη συνεπή κα-
ταβολή των τρεχουσών εισφορών. 
Υπενθυµίζεται ότι πριν λίγες ηµέρες 
ψηφίστηκε ρύθµιση µε βελτιώσεις 
στις 120 δόσεις για τα νοικοκυριά.

Σηµειώνεται ότι το συνολικό ποσό 

των οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία 
ξεπερνάει τα 36 δισ. ενώ οι οφειλέτες 
τους 1.400.000.

«Η ρύθµιση αυτή είναι η τελευ-
ταία ευκαιρία -καθώς δεν θα υπάρ-
ξει άλλη- για όσους συµπολίτες µας 
και επιχειρήσεις βρίσκονται µε οφει-
λές στα ασφαλιστικά ταµεία, τους 
οποίους καλώ όλους να ενταχθούν. Η 
µείωση του επιτοκίου στις δόσεις της 
ρύθµισης από 5% σε 3%, που σήµερα 
νοµοθετούµε ήταν ένα διαρκές και 
δίκαιο αίτηµα από την πλευρά των 
οφειλετών και σήµερα το κάνουµε 
πραγµατικότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρού-
τσης. «Βελτιώνουµε τη ρύθµιση, την 
κάνουµε πιο ελκυστική και δίνουµε 
τη δυνατότητα σε όλους για ένα νέο 
ξεκίνηµα», κατέληξε ο κ. Βρούτσης.

120 δόσεις για τα χρέη σε ταµεία, τι αλλάζει

Χατζηδάκης: 
Αν καταρρεύσει η ∆ΕΗ 

θα καταρρεύσει και η χώρα

Είναι θέµα της ∆ι-
καιοσύνης η ανα-
ζήτηση τυχόν ευ-

θυνών - Το σχέδιο διά-
σωσης δεν θα επιβαρύνει 
τους καταναλωτές - Οι ερ-
γαζόµενοι στον ∆Ε∆∆ΗΕ 
δεν πρέπει να ανησυχούν 
- Η µεγάλη µου αγωνία εί-
ναι να µην γίνει µπλάκ-
άουτ

Αν υπάρχει θέµα ευθυ-
νών που πρέπει να αναζητηθούν για τη ∆ΕΗ, αυτό είναι ζήτηµα της ίδιας της 
∆ικαιοσύνης, επισηµαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης.

Ο υπουργός κάνει λόγο, µιλώντας στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, για ένα πλέγµα λανθα-
σµένων και άστοχων επιλογών που, συνδυαστικά, οδήγησαν την εταιρεία στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας ενώ υπογραµµίζει πως εκείνο που ενδιαφέρει πρωτί-
στως αυτή τη στιγµή «είναι να σωθεί η ∆ΕΗ, διότι αν καταρρεύσει, θα καταρ-
ρεύσει µαζί της και η χώρα».

Ο κ. Χατζηδάκης επισηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι στον ∆Ε∆∆ΗΕ δεν έχουν 
κάτι να φοβηθούν ενώ και οι τράπεζες µόνο να κερδίσουν έχουν από τη διαδι-
κασία µερικής ιδιωτικοποίησης του ∆ιαχειριστή, καθώς θα ενισχυθεί η θέση 
τόσο του ∆Ε∆∆ΗΕ όσο και της ∆ΕΗ. Τονίζει ακόµη ότι:
• Η µείωση του ΕΤΜΕΑΡ που θα γίνει προκειµένου να αναπροσαρµοστούν τα 

τιµολόγια της ∆ΕΗ χωρίς να αυξηθεί το κόστος για τους καταναλωτές, δεν θα 
δηµιουργήσει πρόβληµα στις πληρωµές των παραγωγών ενέργειας από ανα-
νεώσιµες πηγές.

• Η απόσυρση ορισµένων λιγνιτικών µονάδων θα γίνει σταδιακά και µε παράλ-
ληλη διασφάλιση πόρων από την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

• Η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και της ∆ΕΠΑ θα προσελκύσουν το ενδιαφέ-
ρον των αγορών και θα στείλουν συνολικά το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι µια 
χώρα φιλική στην επιχειρηµατικότητα και στις επενδύσεις.

• Η βούληση της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί η επένδυση στις Σκουριές, µε 
σεβασµό όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων.

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι 
για εντοπισμό 
φοροφυγάδων 
μέσω Facebook

Από εξονυχιστικό έλεγ-
χο θα περάσει η Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµο-

σίων  Εσόδων µε τη βοήθεια 
της τεχνολογίας 1,2 εκατοµ-
µύριο ελεύθερους επαγγελµα-
τίες και οµόρρυθµες επιχειρή-
σεις που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία. 

Όπως αναφέρει σχετικό 
ρεπορτάζ της Καθηµερινής, 
σε απόφαση του διοικητή της 
ΑΑ∆Ε Γιώργου Πιτσιλή καθο-
ρίζονται νέα κριτήρια για τον 
εντοπισµό φοροφυγάδων. 

Ειδικά σε πώλησης µέσω 
του ∆ιαδικτύου, οι εφοριακοί 
θα εξετάζουν τον αριθµό των 
φίλων/µελών της επιχείρησης 
καθώς και τα σχόλια των πελα-
τών στο Facebook. 

Θα ελέγχονται ακόµη και οι 
συναλλαγές µέσω Paypal, το 
κόστος της παρουσίας και της 
δραστηριοποίησης στο ∆ιαδί-
κτυο, συµπεριλαµβανοµένης 
της διαφηµιστικής δαπάνης, 
η ύπαρξη συµβάσεων µε εται-
ρείες courier και αλλά.    
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολο-
γίων θα γίνονται στους 
κάτωθι Λογαριασμούς 
Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

5023-001730-248

EUROBANK 

00260215410200562173

Aπαραιτήτως να ανα-
γράφεται ο αριθμός του 
τιμολογίου και όχι το 
όνομα του καταθέτου.

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώνουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε 
έγγραφο για να γίνεται η ανάλογη πίστωση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρωση 

από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:   9372
Αταλάντη   2–8-2019
ΑΔΑ: 9ΙΣΤΩΛΤ-ΤΙ9
ΑΔΑΜ: 19PROC005394203

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος 
Λιόλιος, έχοντας υπόψη την 18/85/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοι-
κτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμέ-
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτι-
μάται βάσει κριτηρίων  (άρθρο 2.3 της δι-
ακήρυξης), για το έργο με τίτλο ««ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕ-
ΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ», με προϋπολογι-
σμό δαπάνης 2.199.700,00€ Ευρώ (χω-
ρίς ΦΠΑ) και σύμφωνα με τα Τεύχη Δη-
μοπράτησης του Δήμου Λοκρών.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοι-
νωνίας:  : ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ- Σεραφείμ 
Κοκόλα, Αταλάντη 35200, ΕΛΛΑΔΑ 

2. Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΣΑ-
ΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τηλέφωνο: +30 
2233351300 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
sak.poleo@gmail.com

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλ.: 22333-51300

4.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντί-
γραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 
τους. 

5.  Κωδικός CPV: 32441200
6.  Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-

ράδοσης της προμήθειας: EL644. 
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προ-
μήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & 
ΕΛΕΓΧΟΥ», όπως περιγράφεται αναλυ-
τικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, 
των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτη-
μα VI & Παράρτημα VII).

7.  . Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίω-
μα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-

κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-

ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ' της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πο-
λυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσί-
ων συμβάσεων.

8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσω-
ρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορ-
φή για την υποβολή προσφοράς.

9. Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών φορέ-
ων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον.

10. Κρίνεται σκόπιμο οι προσφέρο-
ντες να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστα-
σης του, προκειμένου να είναι σε θέση 
να συντάξουν την τεχνική τους προσφο-
ρά και να αξιολογήσουν την κατάστα-
ση για τη σύνταξη της οικονομικής τους 
προσφοράς. Για τον λόγο αυτό δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονο-
μικοί φορείς έχουν πραγματοποιήσει επι-
τόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βε-
βαιώνεται με έγγραφο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας  που θα χορηγείται άμεσα και 
θα περιέχεται υποχρεωτικά στον φάκε-
λο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η 
επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί το αργότερο δέκα πέντε  (15) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομη-
νία ηλεκτρονικής υποβολής προσφο-
ρών, ύστερα  από έγγραφο αίτημα του 
ενδιαφερομένου  που υπογράφεται ψη-
φιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέ-

σω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αρ-
γότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την κατα-
ληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής προσφορών. Η ημερομηνία και η 
ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερο-
μένου ορίζεται με το απαντητικό έγγρα-
φο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 
Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπρά-
ξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη 
μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από 
τα μέλη της.

8.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγω-
νισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, ως εξής: - ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 29.07.2019 & 
συμπλήρωμα στις 02.08.2019. 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 5/9/2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 17:00.

 - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/9/2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την πέμπτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών και συ-
γκεκριμένα 19/9/2019, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00.

 Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι 
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξη (6) μηνών από την επόμε-
νη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10.  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρη-
ματοδοτείται από το ΠΔΕ - Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 63-7326.0003 
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 
2019. 

11. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια 
της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσε-
ρις (24) μήνες. Περίληψη της Διακήρυ-
ξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύ-
πο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας από οι-
κονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής (άρ-
θρο 311 του Ν. 4412/2016).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από την προαναφερθείσα διεύθυν-
ση: www.promitheus.gov.gr και από τη 
διεύθυνση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνο-
γλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος 
αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανου-
ήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λε-
ωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 
και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα 
στις 1-8-2019 (αρ. εκθ. 7836Ε) στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Χρήστο του Ιωάννη 
και της Παναγιώτας (ΑΦΜ 025032628), 
πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής επί των 
οδών Δωδεκανήσου αρ. 9 και Κω και ήδη 
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο 
της από 4-7-2019 ΕΦΕΣΗΣ, που απευ-
θύνεται ενώπιον του Μον.  Εφετείου Αθη-
νών, της πρώτης κατά των: 1) ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ Χρήστου του Ιωάννη και της 
Παναγιώτας (ΑΦΜ 025032628), πρώ-
ην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής επί των 
οδών Δωδεκανήσου αρ. 9 και Κω και 
ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Μαρίας συ-
ζύγου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου, το 
γένος Χαραλάμπους και Βασιλικής ΒΑ-
ΤΙΣΤΑ (ΑΦΜ 106401701), κατοίκου Κη-
φισιάς Αττικής επί των οδών Δωδεκα-
νήσου αρ. 9 και Κω και κατά της με αρ. 
927/2019 οριστικής απόφασης του Μον. 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσια Δια-
δικασία), κοινοποιούμενη στο Ελληνι-
κό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο 
από τον Υπουργό Οικονομικών, με έδρα 
στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβί-
ας αρ. 10. Κάτω από την ανωτέρω έφε-
ση υπάρχει ακριβές αντίγραφο: 1) Του 
με αρ. Π2128958/15-7-2019 Γραμματίου 
Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 
40,20 € του ΔΣ Αθηνών. 2) Του με Κω-
δικό Παραβόλου 285879832959 0906 
0027 e-παραβόλου, με την αντίστοιχη 
πληρωμή του. 3) Της με ΓΑΚ 63135/2019 
και με ΕΑΚ 4862/2019 «έκθεσης κατάθε-
σης δικογράφου έφεσης» από την οποία 
προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών στις 17-7-2019, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 09:29 πμ, από τη δικη-
γόρο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Κωνσταντίνα 
(ΔΣΑ/37796, ΑΦΜ 128686633), το ανα-
φερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε 
η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθη-
νών. 4) Της με ΓΑΚ 7032/2019 και με 
ΕΑΚ 5727/2019 «έκθεσης κατάθεσης  
δικογράφου κατ. έφεσης από Πρωτοδι-
κείο» από την οποία προκύπτει ότι κα-
τατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών στις 24-7-
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:59 πμ, 
από τον δικηγόρο ΤΑΚΑΚΗ Εμμανουήλ 
(ΔΣΑ/18634, ΑΦΜ 046618143), το ανα-
φερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλα-
βε η γραμματέας του Εφετείου Αθηνών. 
6) Της από 24-7-2019 «πράξης ορισμού 
συζήτησης» της Δικαστού του Εφετείου 
Αθηνών,  σύμφωνα με την οποία ορίζε-
ται ημερομηνία συζήτησης της έφεσης 
η 7η-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 πμ, στο ακροατήριο του Εφετείου 
Αθηνών, Διαδικασία: Εκουσια Μονομε-
λούς, στην Β2 (-1 Υπόγειο), Πινάκιο: 8ο 
Τμήμα Εμπράγματο Μονομελές, με Αρ.  
Πινακίου: 19, με τον όρο να κοινοποιηθεί 
το αναφερθέν δικόγραφο 30 ημέρες πριν 
από τη δικάσιμο. Με την παραπάνω έφε-
ση η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζη-
τά: α) να γίνει δεκτή η έφεσή της, β) να 
εξαφανισθεί η με αρ. 927/2019 οριστική 
απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθη-
νών (Ειδική Διαδικασία), γ) να γίνει δε-
κτή η από 29-6-2018 αίτησή της με ΓΑΚ 
67816/2018 και ΕΑΚ 2631/2018 και  δ)  
να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικα-
στική της δαπάνη. Για γνώση και για κά-
θε νόμιμη συνέπεια καλούμενος να πα-
ραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. 

Αθήνα, 5/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνο-
γλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος 
αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανου-
ήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λε-
ωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 
86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδω-
σα στις 1-8-2019 (αρ. εκθ. 7838Ε) στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για 
τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Σπυ-
ρίδωνα (Α.Φ.Μ.: 032687094), πρώην 
κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής στην οδό Δω-
δεκανήσου αρ. 106, άλλως Περιστερί-
ου Αττικής στην οδό Αγ. Παύλου αρ. 21 
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 25-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, 
που  απευθύνεται ενώπιον του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώτης 
κατά των: 1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργί-
ου του Σπυρίδωνα (ΑΦΜ 032687094), 
πρώην κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής στην 
οδό Δωδεκανήσου αρ. 106, άλλως Πε-
ριστερίου Αττικής στην οδό Αγ. Παύλου 
αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) 
ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρίας του Αντωνίου (ΑΦΜ 
104437505), πρώην κατοίκου Ν. Ιωνίας 
Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου αρ. 106, 
άλλως Περιστερίου Αττικής στην οδό 
Αγ. Παύλου αρ. 21 και ήδη αγνώστου 
διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο 
υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 
63573/2019 και με ΕΑΚ 5510/2019 «έκ-
θεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής», 
από την οποία προκύπτει ότι κατατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 17-
7-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:37, 
από τον δικηγόρο Εμμανουήλ ΤΑΚΑΚΗ 
(ΔΣΑ/18634, ΑΦΜ 046618143), το πα-
ραπάνω δικόγραφο, το οποίο παρέλα-
βε η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθη-
νών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κα-
τάθεσης των προτάσεων, για τους δια-
δίκους είναι 100 ημέρες από την κατά-
θεση της αγωγής. Η παραπάνω προ-
θεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με 
την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τρα-
πεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η 
αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν: α) αμ-
φότεροι των εναγομένων, να της κατα-
βάλουν, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό  πο-
σό των 156.126,93 € για τον με αρ. 0660 
4225260976 λογαριασμό και β) ο πρώ-
τος των εναγομένων να της καταβάλει 
το ποσό των 31.274,64 €) για τον με αρ. 
0660 4224503581 λογαριασμό, με το νό-
μιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός κα-
θορίζεται δια της συμβάσεως και του νό-
μου, από την επόμενη της καταγγελί-
ας της συμβάσεως και του κλεισίματος 
των με αρ. 0660 4225260976 και 0660 
4224503581 λογαριασμών, πλέον τό-
κων υπερημερίας επί των καθυστερου-
μένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται 
από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως 
και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξά-
μηνο κατά τη διάταξη του αρθ. 12 του ν. 
2601/1998, άλλως και επικουρικώς από 
της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής 
και μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί 
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρι-
νά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι 
αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για 
γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. 

Αθήνα, 5/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνο-
γλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος 
αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανου-
ήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λε-
ωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 
86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδω-
σα στις 1-8-2019 (αρ. εκθ. 7837Ε) στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για 
τη ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρία του Αντωνίου (ΑΦΜ 
104437505), πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας 
Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου αρ. 106, 
άλλως Περιστερίου Αττικής στην οδό Αγ. 
Παύλου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από 25-6-
2019 ΑΓΩΓΗΣ, που  απευθύνεται ενώπι-
ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών της πρώτης κατά των: 1) ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Σπυρίδωνα 
(ΑΦΜ 032687094), πρώην κατοίκου Ν. 
Ιωνίας Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου 
αρ. 106, άλλως Περιστερίου Αττικής στην 
οδό Αγ. Παύλου αρ. 21 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής και 2) ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρίας 
του Αντωνίου (ΑΦΜ 104437505), πρώην 
κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής στην οδό Δω-
δεκανήσου αρ. 106, άλλως Περιστερίου 
Αττικής στην οδό Αγ. Παύλου αρ. 21 και 
ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυ-
τό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγρα-
φο της με ΓΑΚ 63573/2019 και με ΕΑΚ 
5510/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικο-
γράφου αγωγής», από την οποία προ-
κύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών στις 17-7-2019, ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 12:37, από τον δικηγόρο Εμ-
μανουήλ ΤΑΚΑΚΗ (ΔΣΑ/18634, ΑΦΜ 
046618143), το παραπάνω δικόγραφο, 
το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η 
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, 
για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από 
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέ-
ρες για όλους τους διαδίκους αν ο ενα-
γόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους 
του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώ-
στου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρό-
θεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπό-
ψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθε-
ται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγω-
γής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερ-
θείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει 
δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν: 
α) αμφότεροι των εναγομένων, να της 
καταβάλουν, ευθυνόμενοι αλληλεγγύ-
ως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνο-
λικό  ποσό των 156.126,93 € για τον με 
αρ. 0660 4225260976 λογαριασμό και β) 
ο πρώτος των εναγομένων να της κατα-
βάλει το ποσό των 31.274,64 €) για τον 
με αρ. 0660 4224503581 λογαριασμό, με 
το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός 
καθορίζεται δια της συμβάσεως και του 
νόμου, από την επόμενη της καταγγελί-
ας της συμβάσεως και του κλεισίματος 
των με αρ. 0660 4225260976 και 0660 
4224503581 λογαριασμών, πλέον τό-
κων υπερημερίας επί των καθυστερου-
μένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται 
από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως 
και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξά-
μηνο κατά τη διάταξη του αρθ. 12 του ν. 
2601/1998, άλλως και επικουρικώς από 
της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής 
και μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί 
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρι-
νά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι 
αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για 
γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. 

Αθήνα, 5/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθ. 
5768/05.08.2019, έκθεση μου επίδο-
σης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα 
στην Αθήνα, για την Ευθυμία ΣΟΥΦΛΙΑ 
του Γεωργίου ΑΦΜ:044497787, πρώην 
κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Σπετσών 
26) και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστε-
ρα από έγγραφη παραγγελία της Δικη-
γόρου Αθηνών, κ. Αθηνάς Γ. Καρλή, ως 
πληρεξούσιας της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ Α.Ε.’’ (ΑΦΜ: 094014298) που εδρεύ-
ει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό-
μιμα, αντίγραφο της από 12-07-2019 
ΚΛΗΣΗΣ, της ως άνω εταιρείας ΠΡΟΣ 
αυτήν, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕ-
ΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά-
ει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό 
της, ήτοι να γίνει δεκτή η ως άνω κλήση, 
να οριστεί νέος τόπος και χρόνος για την 
συζήτηση της αγωγής και να καταστεί η 
αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπά-
νη της τράπεζας. Έχει ΓΑΚ 66270/2019 
και ΕΑΚ 1601/24.07.2019. Ορίζεται χρό-
νος συζήτησης, η  5/2/2020, ημέρα Τε-
τάρτη, ώρα 09:00 στο Κτίριο 3, Αίθουσα 
4, πινάκιο ΣΤ7 (ΜΟΝ), αρ. πινακίου 23. 
Η επίδοση έγινε προς γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παρα-
στεί όπου και όταν ως άνω ορίζεται. Αθή-
να, 05-08-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Πει-
ραιά, Παναγιώτης Κων. Αλεξόπουλος, 
κάτοικος Αθηνών (Λ. Κηφισίας  16-τηλ. 
210/7455681).  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ)

Μετά από παραγγελία του Ιωάννη Κο-
ντού του Ευάγγελου Κοντού και της Κων-
σταντίνας Κοντού, κατοίκου Αγίας Βαρ-
βάρας Αττικής, οδός Εμμανουήλ Δημη-
τρίου 24 με ΑΦΜ 055443190, εγώ η Δι-
καστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πει-
ραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα 
νόμιμα στις 2-8-2019, με την υπ’ αριθμόν 
4019 έκθεση επίδοσής μου στον Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Από-
στολο Γραμμένο, ως κατά Νόμο αρμό-
διο για τη Ναταλία Τσβιετκόβα (Natalia 
Tsvietkova) του Μικόλα Τσβιετκόβ και της 
Γκάννα Τσβιετκόβα, πρώην κάτοικο Αγί-
ας Βαρβάρας Αττικής, οδός Εμμανουήλ 
Δημητρίου 24 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, την από 28 Ιουλίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς τη δεύ-
τερη, με την οποία ο προσκαλών αφού 
δηλώνει πως έχει συνάψει με τη δεύτερη 
το με αριθμό 11529/18-5-2016 σύμφωνο 
συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθη-
νών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρω-
νος-Ιωάννη, το οποίο έχει καταχωρηθεί 
στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αγίας Βαρβά-
ρας Φυλής, την καλεί να προσέλθει ενώ-
πιον συμβολαιογράφου για να προβούν 
στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γί-
νεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 2-8-2019, Σοφία 
Δούκα, Αριστοτέλους 98 – 

Αθήνα τηλ. 6933286950 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Παρακαλούνται οι 

φορείς οι οποί-

οι πληρώνουν µέσω 

∆ΟY να µας το κοι-

νοποιούν µε έγγρα-

φο για να γίνεται 

η ανάλογη πίστω-

ση τους διότι πλέον 

δεν έχουµε ενηµέ-

ρωση από τις αρµό-

διες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ως 

εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5/2019

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 
(VIRTUAL 

INFRASTRUCTURE)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06.09.2019

ώρα 12:00

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπε-
ζας (www.bankofgreece.gr  Η Τράπεζα  Κέντρο Ενημέρωσης   

Διακηρύξεις). 
Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών 

Παγίων και Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, 
όροφος 1ος, γραφείο 102, τηλ. 210 3202282, 210 3203475).

Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων

Αθήνα, 05.08.2019 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται 

στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός 

του τιμολογίου και όχι το όνομα του κατα-
θέτου.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο2 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΥΠ – 1463
∆YΠ-1463 “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣ-
ΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο11 και Νο12 – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙ-
ΛΟΥ Νο 12 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», συνολικού Προϋπολογισµού κατά τη Μελέτη της Επι-
χείρησης €424.400,00. πλέον ΦΠΑ.
Το παρόν Συµπλήρωµα εκδίδεται προκειµένου η ∆ιακήρυξη ∆ΥΠ-1463 να τροποποι-
ηθεί ως εξής:
2.  Παρατείνεται η ηλεκτρονική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τις 19.08.2019 

και ώρα 12:00, αντί στις 08.08.2019 και ώρα 12:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
3. Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραµένουν σε ισχύ, ως έχουν.
 Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και το συµπλήρωµα Νο1 έχουν αναρτηθεί και διατί-
θεται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΗ ΑΕ https://
www.dei.gr  Η∆ΕΗ  Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο http://eprocurement.dei.
gr/.
 Για τυχόν προβλήµατα στην εύρεση της διακήρυξης επικοινωνείτε στο 210 5293671 
(κ.Κυριαζής). 

∆ΕΗ Α.Ε/∆ΥΠ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΤΗΛ.2105270800

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 1-7-2019
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  Αριθμ. Πρωτ.: 1077

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμό ΣΟΧ  1/2019
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2019-2020» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 

9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/17/02/2019).
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της 
δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020), του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προ-
στασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στη Νέα Μάκρη 
του Δήμου Μαραθώνος, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Τόπο 
Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΟΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος

1

102

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΔΕ ΒΟΗΘ. 
ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΟΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος

2
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος

1
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος

1

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε 
κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλο-
ποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020).

**Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 

θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμ-
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη-
τας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας.
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων 
ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουρ-
γίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ-
κείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητεί-
ας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγει-
ρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος  του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υπο-
χρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος 
και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον έξι  (6) μηνών.
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυ-

τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. 
Μαραθώνος 196 (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ T.K.19005, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δι-
οικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Τετράπολις», 1ος όροφος, υπόψη κας Ελένης Χρυσούλα (τηλ. επικοινωνίας: 
2294067630).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η 
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περί-
πτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέ-
σεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις 
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας 
ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υπο-
ψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέ-
σεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέ-
ρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα 
παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση εί-

ναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυ-
ακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Δι-
αδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ 
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτη-
μα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και 
για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέ-
ων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Προστασία Δασών
Ταχ. Δ/νση    : Βενιζέλου 5
Ταχ. Κώδικας: 68132
Πληροφορίες : Βασιλική Πιστόλα
Τηλ. - FAX  : 2313309097 
- 2313309919
e Mail: das-ale@damt.gov.gr
Αλεξ/πολη: 23 - 07 - 2019 
Αριθ. Πρωτ: 14209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης έχοντας 

υπόψη: 
-Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 

998/1979, όπως ισχύει σήμερα 
-Την 87234/7539/3-9-1997 Εντολή 

του Υπ. Γεωργίας
-Τις από 07-05-2019 και 05-07-2019 

αιτήσεις νομικού προσώπου
Εξέδωσε την ταυτάριθμη πράξη χα-

ρακτηρισμού έκτασης Ε1 εμβαδού 2.877 
τ.μ. και Ε2 εμβαδού 17.457 τ.μ. στην 
κτηματική περιοχή Λεπτοκαρυάς του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης.

Η έκταση Ε1 δεν ανήκει στην κατηγο-
ρία των δασών ή δασικών εκτάσεων ή 
των δασικών εδαφών ή των αναδασω-
τέων εκτάσεων, κατά την έννοια παν πα-
ραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 
998/79, όπως ισχύει σήμερα και του άρ-
θρου 38 του Ν.998/79. Επ' αυτής δεν 
βγουν εφαρμογή οι προστατευτικές δι-
ατάξεις του Ν. 998/79 περί προστασίας 
των Δασών.

Οι εκτάσεις Ε2 ανήκει στην κατηγο-
ρία των δασών όπως ορίζονται κατά την 
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
και της παραγράφου 1ε και 2γ του άρ-
θρου 4 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει σή-
μερα. Επ' αυτής έχουν εφαρμογή οι προ-
στατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 περί 
προστασίας των Δασών.

Η πράξη αυτή εκτίθεται επί ένα (1) μή-
να στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και οι αντιρρήσεις κατ 
αυτής από τους έχοντες έννομο συμφέ-
ρον κατατίθενται εντός δύο (2) μηνών 
ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 10 
(παράγραφος 3) του Ν. 998/1979 , όπως 
ισχύει σήμερα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Πιστόλας Γεώργιος

Π.Ε.Γ. Γεωτεχνικός (Δασολόγος)
Με Α΄ βαθμός
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 54/2019
Υπεύθυνος κα Κοντοθανασοπούλου
Διεύθυνση Περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Νοσ. Λάρισας
Τηλέφωνο 2413-500828
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 21-08-2019 09.30
Ποσόν 7500.00
Περιγραφή Ετήσια εκκένωση βόθρων / φρεατίων 
και μεταφορά λυμάτων του Κέντρου Υγείας Ελασ-
σόνας (ΑΔΑ 6Ι98469Η2Γ-8ΧΚ, ΨΘΜΠ469Η2Γ-
ΙΣΕ)

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 38/2019
Υπεύθυνος Π.Γ. Παρκοσιάδου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310898395
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 10.00
Ποσόν 870000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός συστήματος DUAL 
HEADED SPECT CT SCANNER WITH 16 
SLICE CT & την πενταετή πλήρη συντήρησή του 
966Ο469ΗΔΧ-ΙΞΑ ΩΜΕΦ469ΗΔΧ-ΔΩΡ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32/2019
Υπεύθυνος Π.Γ. Παρκοσιάδου
Διεύθυνση Αλ Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 13.00
Ποσόν 405000.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολο-
γικών τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 
6ΝΤΣ469ΗΔΧ-ΚΝΔ 66ΡΝ469ΗΔΧ-ΤΝΨ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 33/2019
Υπεύθυνος Π.Γ. Παρκοσιάδου
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 13.00
Ποσόν 450000.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημι-
κών Αναλυτών με παραχώρηση συνοδού εξοπλι-
σμού 96ΨΕ469ΗΔΧ-Μ63 ΨΩΣΡ469ΗΔΧ-2ΔΖ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 40/2019
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 18786.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρε-
σιών υποστήριξης του Διπλογραφικού Συστήμα-
τος Λογιστικής του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος 
ΩΙΦ6469ΗΔΧ-ΠΙΘ 96Σ5469ΗΔΧ-ΑΒΚ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 3/2019
Διεύθυνση Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου
Τηλέφωνο 211-1075000
Λήξη Προσφορών 08-08-2019 10.00
Ποσόν 60264.00
Εγγύηση 972.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτι-
ρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π. επί της οδού 
Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Αθήνα 
(ΑΔΑ 9ΓΧ5ΙΜΛ-ΒΘΨ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΕΑ-41920
Διεύθυνση πλατφόρμα sourceONE της 
cosmoONE
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 23-08-2019 14.00
Ποσόν 45000.00
Εγγύηση 900.00
Περιγραφή Προμήθεια αδειών χρήσης εργαλεί-
ων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού καθώς 
και συνδρομών Software Upgrade and Support 
για 5 έτη

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4323
Διεύθυνση vfousteri@aemy.gr ή ΦΑΞ 2286-0-
35459
Τηλέφωνο 2286-0-35300
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 13.00
Ποσόν 4500.00
Περιγραφή Προμήθεια αναλωσίμων με το συνοδό 
εξοπλισμό για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν. Θή-
ρας για 6 μήνες (ΑΔΑ 6ΘΨΔΟΡΡ3-5ΥΣ)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός RFP-373/19
Υπεύθυνος κα Σαϊτη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-6792473
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 11.00
Ποσόν 150000.00
Εγγύηση 1200.00
Περιγραφή Ασφάλιση ευθύνης στελεχών Διοίκη-
σης (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY 
INSURANCE) της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για ένα 
έτος, με δικαίωμα ετήσιας επέκτασης και μονομε-
ρώς από την εταιρεία 6 μηνών επιπλέον (60.000 
ΕΥΡΩ/έτος) (ΑΔΑ Ψ9ΨΝ46Ψ8Ο3-Χ3Η)

Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗ-
ΝΩΝ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 57
Υπεύθυνος Δαμάσκου Α.
Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 171
Τηλέφωνο 2106409292
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 23-08-2019 11.00
Ποσόν 107806.00
Περιγραφή Προμήθεια Σετ βιοψίας μαστού με 
συνοδό εξοπλισμό 6Χ73469ΗΔ8-ΘΣΗ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 3005
Υπεύθυνος κα Κοσμίδου
Διεύθυνση πλατφόρμα iSupplies
Τηλέφωνο 210-3381609
Λήξη Προσφορών 06-08-2019 14.00
Περιγραφή Επισκευή φορητής ακτινολογι-
κής μονάδας PHILIPS Practix 33 plus (ΑΔΑ 
6Π7Ν4690ΩΜ-ΒΞΛ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 6695
Διεύθυνση Νοσ/μείο
Τηλέφωνο 2691059437-59338
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.00
Ποσόν 63640.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
της ΑΟΜ Καλαβρύτων 942Α46904Ζ-0Ω5

Γ.ΝΟΣ. ΑΡΤΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός ΔΣ 85/2019
Διεύθυνση Λόφος Περάνθης 1 www.promitheus.
gov.gr
Τηλέφωνο 2681361128
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 17.00
Διεξαγωγή 29-08-2019 10.00
Ποσόν 153679.00
Περιγραφή Υπηρεσίες επισκευής και συντήρη-
σης ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
’ρτας 9ΟΖΓ4690ΒΒ-ΗΗΞ

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4940-4950-4948-4944-4945-4947-
4951-4955-4954
Διεύθυνση πλατφόρμα iSupplies
Τηλέφωνο 213-2163051, 2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια μελανών εκτυπωτών 
(ΑΔΑ 6Φ004690ΩΑ-ΨΟΝ, ΨΕΧΛ4690ΩΑ-ΖΣΑ, 
6ΠΛΒ4690ΩΑ-ΦΨ8), παρασκ. διαθ. πλασματ. 
σε μορφή βιβλίου (ΑΔΑ 6Β2Κ4690ΩΑ-ΨΑ5), αι-
μοληψ. διαθ. αιματ. σε μορφή βιβλίου (ΑΔΑ 
643Π4690ΩΑ-ΔΕΘ), τυμπάνων εκτυπωτών (ΑΔΑ 
ΩΩ2Ω4690ΩΑ-557, ΨΩΜΘ4690ΩΑ-3ΛΛ), φύλ-
λων ερωτηματολογίων για γονείς Ι.Κ. Ν. Σμύρνης 
(ΑΔΑ ΩΙΗ34690ΩΑ-ΗΦ4, ΨΔΩΟ4690ΩΑ-ΥΛΜ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4961
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑ 12000BTU/hr ΤΥΠΟΥ INVERΤER ΨΠΑ-
Ν4690ΩΑ-Κ16

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4964-4963-4962
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙ-
ΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΟΥ ΨΕ774690ΩΑ-34Η - N HS 
CRP / CARDIOPHASE HS CRP X 625 TEST 
(OQIY215) 7ΖΝΝ4690ΩΑ-ΖΥΘ - ΥΠ. 973 ΜΠΛ.
ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΩΚ-
ΨΔ4690ΩΑ-Π37

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4965
Διεύθυνση iSupplies:

Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΦΥΛΛΑ ΥΠ 10575 
(2ΦΥΛΛΟ Α4) ΕΡΩΤ/ΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ( ΗΛΙΚΙΑΣ 
6-18) Ι.Κ.Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 6ΙΚΧ4690ΩΑ-ΥΕ3

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος Θεοδωρίτση Ευστρατία
Διεύθυνση Γαϊτάνι Ζακύνθου www.promitheus.
gov.gr
Τηλέφωνο 26953-60606
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 30-08-2019 11.00
Ποσόν 144000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων για 
12 μήνες ΩΙΡΛ4690ΒΞ-5ΕΨ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12225 ΒΤ 10/2019
Υπεύθυνος Τσίκουτα Βασιλική
Διεύθυνση Εξοχή Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο 2313-307184
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 11.00
Ποσόν 37200.00
Περιγραφή Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας 
των τεσσάρων χειρουργείων του κτιρίου 10 του 
Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου ΩΘΜ546906Β-Ν0Ι

Γ.ΝΟΣ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4433
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν 250000.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού Ω00Ω4690ΒΘ-ΥΙΤ

Γ.ΝΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 17399
Υπεύθυνος Αργαλιά Αλεξάνδρα
Διεύθυνση FAX:26610-81086
Τηλέφωνο 26613-60467
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 10.30
Ποσόν 2200.00
Περιγραφή Προμήθεια τριών (3) κλιματιστικών 
για το διαμέρισμα επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 8Α 
603Α4690Β3-0ΔΦ

Γ.ΝΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 19440
Υπεύθυνος Γεωργία Παπαφίλη
Διεύθυνση FAX: 27410-20529
Τηλέφωνο 27413 61857
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.30
Ποσόν 1050.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου, επα-
νελέγχου των επτά (7) ανελκυστήρων του Γ.Ν. 
Κορίνθου και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού 
ασφαλούς λειτουργίας Υπηρεσίες Πιστοποίησης 
ΨΞΣΞ4690Β5-Ι5Ρ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2504
Υπεύθυνος Αθητάκη ’ννα - Μεθενίτης Ανδρέας
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 40828 & 40824
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 14.00
Περιγραφή Προμήθεια ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ - ΛΕΒΗΤΩΝ Γ.Ν-
Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Δι-
αλυνάκειο». ΩΜΥΝ469042-64Η

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2503
Υπεύθυνος Αθητάκη ’ννα - Μεθενίτης Ανδρέας
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 40828 & 40824
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Περιγραφή Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑ-
ΛΥΝΑΚΕΙΟ"» του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνά-
κειο». 7Χ7Ν469042-8ΔΓ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 7222
Υπεύθυνος Σταματελάτου Χρυσάνθη
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 43161
Λήξη Προσφορών 07-08-2019 10.00

Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΤΟΜΟ-
ΚΤΟΝΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΙΑ) του Γ.Ν. Λασιθίου 
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, ’γιος Νικόλαος). 
Ω3ΟΙ469045-Υ02

Γ.ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11367
Υπεύθυνος Τσουλέλλη Αθηνά / Φτελλης Πέτρος
Διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48
Τηλέφωνο 2251026390 2251046292.
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00
Ποσόν 600000.00
Περιγραφή Ανάθεση της φύλαξης των χώρων 
του Νοσ/μείου 6ΧΦΤ46907Ο-ΛΕ5

Γ.ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11344
Υπεύθυνος Τσακυρέλλης Σπύρος
Διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48
Τηλέφωνο 2251046272
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 10.00
Ποσόν 600000.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 
το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσε-
ων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για τις ανά-
γκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 
619Δ46907Ο-Ψ86

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 22
Υπεύθυνος Παναγιωτίδου Δέσποινα
Διεύθυνση Fax : 23713/ 50410
Τηλέφωνο 23713/ 50207
Λήξη Προσφορών 08-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 09-08-2019 11.00
Ποσόν 9000.00
Περιγραφή Προμήθεια-ανανέωση λογισμικού 
προστασίας από ιούς (antivirus) ΩΧΡΩ46907Υ-
ΜΙ9

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5942
Υπεύθυνος Πατεράκη Μαρία
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 2821022324, 2821022334
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Ποσόν 50819.00
Περιγραφή Προμήθεια : Καλύματα από δερματί-
νη για στρώματα φορείων ΩΛΣΜ46907Τ-ΒΚΩ

Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 45/Τ.Α/2019
Υπεύθυνος κ. Κολιούλη Παρθενία, κ. Βλάχου Ευ-
αγγελία
Διεύθυνση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-3501526/545
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 13.30
Διεξαγωγή 09-09-2019 09.00
Ποσόν 700000.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - Προμήθεια ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού του ΓΟΝΚ 963Η469ΗΔΖ-
ΤΩΛ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ω8ΤΖ469ΗΔΖ-Δ89

Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 13074 54/ΣΥΝ/2019
Υπεύθυνος Βλάχου Παναγιώτα
Διεύθυνση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τηλέφωνο 2103501545
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 09.30
Διεξαγωγή 23-08-2019 10.00
Ποσόν 71982.00
Περιγραφή Προμήθεια υπηρεσιών αποκομιδής 
- μεταφοράς και διαχ/σης επικίνδυνων νοσ/κών 
αποβλήτων (με τη μέθοδο της αποτέφρωσης) για 
διάστημα ενός (1) έτους 6ΗΩΚ469ΗΔΖ-5ΚΚ 6ΑΥ-
Β469ΗΔΖ-ΟΘΙ

Γ.Π.ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11533
Υπεύθυνος Μ. Σωτηροπούλου
Διεύθυνση Τερμα Ερυθρου Σταυρού
Τηλέφωνο 2713601709
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 14-08-2019 09.00
Ποσόν 2100.00
Περιγραφή Επισκευή και συντήρηση των ηλε-
κτρομ/κών εγκαταστάσεων ΩΖΗΧ469Η2Π-ΕΒ3

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Αριθμός Φ.646/31/286977/Σ.2195
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 09.00
Ποσόν 833210.00
Περιγραφή 3 Ετήσιες Συντηρήσεις Θαλάμου 
Επαναπίεσης Δυτών ΝΝΑ, ΝΝΚ, ΠΓΥ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΥΣ, ΝΘΗ ΕΥΡΩΠΗ και ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μέ-
σω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΑΔΑ ΩΕΧ86-
ΜΜΦ)

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.

Αριθμός ΔΥΠ-903918
Υπεύθυνος κ. Κυριαζής
Διεύθυνση πλατφόρμα tenderONE της 
cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5293671
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 13.00
Ποσόν 240000.00
Εγγύηση 4800.00
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προμήθεια, παράδοση, 
θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού 
της ΔΕΗ για 3 συγκρ/τα φυγοκεντρικών διαχωρι-
στήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) 
για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-
Καλύμνου

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΥΠΠ-1446
Υπεύθυνος κ. Τοπιντζής
Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όρ., Αίθ. 402
Τηλέφωνο 210-5292595 (προσφορές 2ος όρ., 
Γρ. 204)
Λήξη Προσφορών 08-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 08-08-2019 11.00
Ποσόν 1768657.00
Εγγύηση 35373.00
Περιγραφή ΜΕΤΑΘΕΣΗ-Ανακαίνιση και ανα-
γέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου 
GT13E2

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 5050
Υπεύθυνος κ. Μπαρουξάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2521-0-38898
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 17.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 10.00
Ποσόν 235352.00
Εγγύηση 3796.00
Περιγραφή Μίσθωση χωματουργικών μηχανη-
μάτων 2019-2020 (ΑΔΑ ΩΨ97ΟΡΝΚ-9Ν3)

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός 8045/4100/54-Ζ
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση Μοναστηρίου 326, 3ος όρ., Γρ. 350 ή 
ΦΑΞ ή E-MAIL
Τηλέφωνο 2310-388161-149, ΦΑΞ 2310-
559958
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 10.00
Ποσόν 900.00
Περιγραφή Εκτακτη αμοιβή 13 απολυμάνσεων 
& 7 απεντομώσεων για τις ανάγκες των κρατη-
τηρίων των Υπηρεσιών μας και γραφειακών χώ-
ρων, καθόσον υπάρχει πρόβλημα κοριών, κα-
τσαρίδων & μεταδιδόμενων ασθενειών (ΑΔΑ 
65Α946ΜΚ6Π-Ι56)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 11444
Υπεύθυνος κκ Τηγανούριας, Παρασχάκη
Διεύθυνση Γρ. Δ/νσης
Τηλέφωνο 2531-0-30617
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 323.00
Περιγραφή Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστη-
μα προωθήσεως γαιών (εμπρόσθιο μαχαίρι) για 
συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγμα-
τος Δυτικής Ροδόπης (ΑΔΑ 62Α2ΟΡ1Υ-Μ5Μ)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 2/2019
Διεύθυνση Πλ. Καρύτση 12
Τηλέφωνο 210-3313460
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 72478.00
Περιγραφή Υπηρεσίες συντήρησης και αποκα-
τάστασης βλαβών ψυκτικών συγκρ/των των Αρ-
χαιολογικών Μουσείων Δελφών, Νέου και Παλαι-
ού Αρχαίας Ολυμπίας, Ηλιδας, Πατρών, Πειραιά, 
Πυθαγορείου Σάμου, Καστοριάς, Αρχαίας Μεσσή-
νης και του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΠΟΑ (Μπου-
μπουλίνας 20-22) (ΑΔΑ 67ΡΟ4653Π4-4Ω6)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 14637
Υπεύθυνος κα Νάτσιου
Διεύθυνση Ερμού 5
Τηλέφωνο 2384-0-21242, 22626
Λήξη Προσφορών 06-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 06-08-2019 10.00
Ποσόν 5000.00
Περιγραφή Μίσθωση ενός διαμορφωτή γαιών 
(GRADER) με ιπποδύναμη 115 ΗΡ και άνω, για 
την υπηρεσία "Επείγουσες εργασίες συντήρη-
σης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων προστα-
σίας δασών του Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2019" 
(ΑΔΑ Ω27ΟΟΡ1Υ-7Ψ0)
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 12712
Διεύθυνση Γρ. Δασαρχείου
Τηλέφωνο 2372-0-21205-6
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 10000.00
Περιγραφή Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός μηχα-
νήματος (διαμορφωτήρας - ισοπεδωτήρας γαι-
ών GRADER με ιπποδύναμη 180ΗΡ και άνω) 
για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρη-
σης Δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασί-
ας δασών, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναί-
ας έτους 2019 (ΑΔΑ ΩΞΠΔΟΡ1Υ-802)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 11151
Υπεύθυνος κκ Αρναούτογλου, Κωνσταντινίδης
Διεύθυνση Αγ. Κων/νου 1
Τηλέφωνο 2313-309894-5
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 25000.00
Περιγραφή Μίσθωση ενός Διαμορφωτήρα - Ισο-
πεδωτήρα γαιών (GRADER) και ενός Τροχοφό-
ρου εκσκαφέα - φορτωτή, για την εκτέλεση των 
εργασιών "Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δα-
σικού Οδικού Δικτύου και έργων Προστασίας Δα-
σών - Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δασικού 
Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2019 
(4η κατανομή)" (ΑΔΑ 6ΞΜΟΟΡ1Υ-8ΩΤ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 107112
Υπεύθυνος κα Μπουκουβάλα
Διεύθυνση Μ. Κοτοπούλη 62
Τηλέφωνο 2651-0-88093
Διεξαγωγή 06-08-2019 10.00
Ποσόν 23000.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανημάτων (διαμορφω-
τής γαιών 135 ΗΡ και άνω και φορτωτής τροχοφό-
ρος ελαστιχοφόρος 135 ΗΡ και άνω) για τη "Συ-
ντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δα-
σών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ιωαννίνων" 
για το έτος 2019 (ΑΔΑ 64ΞΜΟΡ1Γ-ΨΘΟ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 12751
Υπεύθυνος κκ Μπαχαντουριάν, Κοσμαδέλης
Διεύθυνση Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2313-309981, 2374-0-22218
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 14999.00
Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού 
δικτύου - θρυμματισμός συσσωρευμένης καύσι-
μης ύλης από τις υποδομές του δασικού οδικού 
δικτύου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Κασσάνδρας (ΑΔΑ 626ΤΟΡ1Υ-ΧΟΤ)

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 11916
Διεύθυνση Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου - 
Ελούντας
Τηλέφωνο 2841340157,2841340156
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.00
Ποσόν 46318.00
Περιγραφή Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ και φω-
τοτ/κών μηχανών - εντύπων - γραφικής ύλης - 
φωτοαντ/κού - φωτ/κού και μηχανογραφικού χαρ-
τιού έτους 2019 7Ζ5ΔΩΚΨ-ΣΘΔ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 20867
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132044878
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 30-08-2019 11.00
Ποσόν 158000.00
Εγγύηση 1580.00
Περιγραφή Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περι-
ουσίας του Δήμου ΨΠ2ΥΩ6Ν-3Λ4

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 30997
Υπεύθυνος Χαράλαμπος Μυλωνάς
Διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 
www.promitheus.gov.gr.
Τηλέφωνο 2132030623-
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 15.00
Ποσόν 20150.00
Εγγύηση 103.00
Περιγραφή Υπηρεσία αποκομιδής βιοαποδομή-
σιμων υλικών, και για την Ομάδα Γ & Ομάδα Δ. 
ΨΖΜΖΩ93-ΕΜΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 15222
Υπεύθυνος Π. Κεσίδου. Ε. Δεπάστα
Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Τηλέφωνο Τηλ. /Fax: 2463350113
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 11.00
Ποσόν 13381.00
Περιγραφή Ανάθεση : Εργασιών τοποθέτησης , 
σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογι-
κής εγκατάστασης στο χώρο τέλεσης της Εμπορο-
πανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας 
6ΦΦΞΩΡ6-ΣΚ2

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 95148
Υπεύθυνος Φ.Κουτσοκώστας
Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου A΄ 1α
Τηλέφωνο 231331 7533
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00-10.30
Ποσόν 21491.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών για παράθε-
ση coffee break και μικρο δεξιώσεων (catering) 
Ω46ΩΩΡ5-649

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 47185/11953
Υπεύθυνος Απόστολος Γκούνης
Διεύθυνση Καπλάνη 7 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26513 -61385
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν 3000000.00
Περιγραφή Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τε-
χνολογίας LED για τη κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Ιωαννιτών 62Φ7ΩΕΩ-ΘΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 28127
Υπεύθυνος Μ. Σουβλάκη
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2313-314008
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 09.30
Διεξαγωγή 09-08-2019 09.00-09.30
Ποσόν 34600.00
Περιγραφή Ανάθεση για ασφάλιση όλων των οχη-
μάτων / μηχανημάτων του Δήμου για ένα έτος (πε-
ρίοδος 2019-2020) ΩΥΙΤΩΕΡ-49Λ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 34756
Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλέφωνο 26613-62781-794
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-08-2019 11.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Ασφάλιση οχημάτων / μηχανημάτων 
του Δήμου Κέρκυρας για 8 μήνες ΩΟΥ9ΩΕΑ-Δ05

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 15561
Υπεύθυνος Κ.Τζεδάκης
Διεύθυνση πλατ. Μ. Κατσαμάνη
Τηλέφωνο 2813400601 2813400653
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-08-2019 10.00-11.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Αποκομιδή απορριμμάτων στη ΔΕ 
Κρουσώνα ΨΦ7ΠΩΛΣ-ΨΦΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 4284
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2524350101, 2524350100
Λήξη Προσφορών 18-08-2019 23.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 10.00
Ποσόν 198302.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών 
οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών 
χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς Υψηλής 
Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους 
Δήμου Παρανεστίου ΨΥ1ΞΩΞΗ-ΦΕ2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 7175 7174
Υπεύθυνος Μπόχτης Θ.
Διεύθυνση Αχέροντος 29, www.promitheus.gov.
gr
Τηλέφωνο 2684360305 2684360348
Λήξη Προσφορών 16-08-2019 24.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 13.00
Ποσόν 100000.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστι-
κού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτά-
πητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου 
Καναλλακίου 63ΦΣΩΞ0-Ψ67 ΨΧ0ΜΩΞ0-ΚΝΡ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 22266
Υπεύθυνος Σπυριδάκη Μαρία
Διεύθυνση ’δελε
Τηλέφωνο 2831341049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Ποσόν 15500.00
Περιγραφή Προμήθεια Διαγνωστικού Μηχανή-

ματος 6Θ8ΞΩ1Ψ-ΘΓΔ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 22250
Υπεύθυνος Μπιτζίδης Ν.
Διεύθυνση Κ Καραμανλή 1 www.promitheus.
gov.gr,
Τηλέφωνο 23213 50114-110
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 23.59
Διεξαγωγή 06-09-2019 11.00
Ποσόν 409500.00
Περιγραφή Προμήθεια Εγκατάσταση προκατα-
σκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτι-
κού Σταδίου Σερρών ΩΗΘΡΩ10-015

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 22671
Υπεύθυνος Μπιτζίδης Νικόλαος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 23213 50114-110
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 23.59
Διεξαγωγή 20-08-2019 11.00
Ποσόν 194723.00
Περιγραφή Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για 
την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασί-
ου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019- 
2020 6ΒΝ7Ω10-9ΩΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 2968
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 10.00
Ποσόν 2583355.00
Εγγύηση 41667.00
Περιγραφή Προμήθεια συστήματος ελέγχου κα-
ταναλώσεων - βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων 
ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νε-
ρού του Δήμου Σίφνου ΩΛΨ8Ω1Τ-173

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 2959
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 22284031110,
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν 1193452.00
Εγγύηση 19249.00
Περιγραφή Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας - 
ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύων ύδρευ-
σης Δήμου Σίφνου ΨΡ56Ω1Τ-518

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 25861 83/2018
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 11.00
Ποσόν 3720000.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκατάσταση συστή-
ματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου ΣΠΑ-
ΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ω3ΘΔΩ1Χ-ΕΗΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1822
Υπεύθυνος κ. Κυράτσογλου
Διεύθυνση Διονυσίου 13α, Ν. Αλικαρνασσός
Τηλέφωνο 2813-409851
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 14781.00
Περιγραφή Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού 
υλικού της πολιτιστικής εκδήλωσης "Κρήτη μια 
Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί" (ΑΔΑ Ψ3Ε4ΟΚ6Ξ-4ΤΡ)

Ε.Κ.Α.Β.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 45/19
Διεύθυνση Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων
Τηλέφωνο 213-2143327, -317
Λήξη Προσφορών 22-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 12.00
Ποσόν 3844.00
Εργασίες επιδιόρθωσης-ανακαίνισης της στέγα-
σης πληρωμάτων ασθενοφόρων εντός του Νοσο-
κομείου Θριασίου (ΑΔΑ ΩΧΥΘΟΡ1Π-1ΤΡ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4310
Υπεύθυνος κος Βαλάρης
Διεύθυνση Γ. Χατζηκώστα 1
Τηλέφωνο 2651-0-54360
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 12.00
Ποσόν 357.00
Περιγραφή Αναγόμωση φιαλών οξυγόνου 10 LT 
και 2 LT Τομέων Αρτας, Φιλιππιάδας και Βουλγα-
ρελίου (ΑΔΑ 6ΚΛΠΟΡ1Π-1Τ9)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 1414
Υπεύθυνος κα Περδίκη
Διεύθυνση Τέρμα Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο 2710-221185
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 12.00
Ποσόν 310.00
Περιγραφή Εργασίες επισκευής σε ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ Τρίπολης (ΑΔΑ ΩΑ0ΦΟΡ1Π-ΜΥΜ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡ/
ΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία Ο.Σ.Ε.
Αριθμός ΑΔ 216/19
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 14.00
Ποσόν 1600000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων - εγκ/σε-
ων της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ για ένα έτος

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 163416
Διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, 1ος όρ.
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 09.30
Ποσόν 10540.00
Περιγραφή Νέα μόνωση δώματος στο κτίριο του 
ΕΤΕΑΕΠ το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κολο-
κοτρώνη και Αγίου Κων/νου 1 στον Πειραιά (ΑΔΑ 
6Μ4Η46587Η-ΩΩ8)

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 161889
Διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, 1ος όρ.
Τηλέφωνο 210-3275026, -289, -291, -292
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 09.30
Ποσόν 49600.00
Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, προμή-
θεια - εγκ/ση συστημάτων σκίασης και προμήθεια 
- τοποθέτηση αντηλιακής - θερμομονωτικής μεμ-
βράνης στον 8ο όροφο, του κτιρίου επί της οδού 
Σταδίου 24, στην Αθήνα (ΑΔΑ ΩΛΖΙ46587Η-ΝΗ7)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥ-
ΒΑΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4951
Υπεύθυνος Ευαγγέλου Κυριακή-Αθηνά -Αλεβί-
ζου Βασιλική
Διεύθυνση Νικηφόρου Ζερβού 22
Τηλέφωνο 2243 361 908
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 12.00
Ποσόν 15335.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσο-
λογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για 1 έτος 
ΩΘΤΚ469040-1ΛΩ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κκ Σταμάτη, Κουκούλης
Διεύθυνση Λουκιανού 1
Τηλέφωνο 2441-0-79382, 61564
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 13.00
Διεξαγωγή 26-08-2019 10.00
Ποσόν 59520.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση μονώ-
σεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, 
που βρίσκεται στην οδό Β.Τζέλλα & Λαχανά στα 
πλαίσια του έργου "Επισκευή και βελτίωση κτι-
ρίου και περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Καρδίτσας" (ΑΔΑ 6ΙΩ74653Π4-ΜΦΓ, 
Ψ7Ω74653Π4-Ξ65)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 01/2019
Υπεύθυνος κκ Αλεξανδράκη, Αναστασάκου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-3212345, 9238175
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν 350000.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκ/ση ικριώματος 
στο Ναό του Ολυμπίου Διός, στο πλαίσιο του έρ-
γου "Στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυ-
μπίου Διός στην Αθήνα" (ΑΔΑ Ψ6ΜΑ4653Π4-ΦΓΙ)

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 5482
Υπεύθυνος κος Μποφίλιος
Διεύθυνση Ιασίου 1, 4ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7272931, -933
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 11.30-12.00
Περιγραφή Ασφάλιση εκκλησιαστικών ακινήτων 
κατά πυρός, σεισμού, αστικής ευθύνης και συ-
μπληρωματικών κινδύνων από 31/12/2019 έως 
31/12/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός 03/2019
Υπεύθυνος κος Σαράντης
Διεύθυνση ΛΑΦ Θήβας
Τηλέφωνο 2262-0-27760 εσ. 208
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 06-08-2019 10.00
Ποσόν 67800.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών αεροπορικής με-
ταφοράς στρατιωτικού προσωπικού από την Ελ-
λάδα στη νήσο "Κ" για τα χρονικά διαστήματα 21 
έως 28 Αυγ 19 και από 02 έως 10 Σεπ 19 (ΑΔΑ 
Ω3Υ66-ΘΦΦ)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟ-
ΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 3527
Υπεύθυνος κος Υετίων
Διεύθυνση https://ebs.eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο 2313-329566
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 10.00
Ποσόν 395000.00
Περιγραφή Εργασίες αποτυπώσεων ελέγχου, 
συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των υφι-
στάμενων δικτύων πυρόσβεσης και πυρανίχνευ-
σης στα κτήρια της ΚΕΥΝΣ, του Δήμου Νεάπο-
λης - Συκεών ήτοι πλήρης επισκευή-συντήρηση-
εγκατάσταση μετά της προμήθειας των συστημά-
των πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης των κτιρί-
ων (ΑΔΑ ΩΡ8ΥΟΞΙΨ-26Σ)

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2507201900011
Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 7, 2ος όρ., Ταύρος
Τηλέφωνο 241-008700 (335, 336)
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 21-08-2019 11.00
Περιγραφή Υπηρεσίες ενοικίασης αυτ/των με 
σκοπό την κάλυψη αναγκών του Οργ/σμού

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 5744
Υπεύθυνος κκ Χανιωτάκη, Λούκουτου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-8180212, 8180236
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 11.00
Ποσόν 186000.00
Εγγύηση 3000.00
Προμήθεια και εγκ/ση ενός συστήματος αεριο-
χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία 
μάζας τριπλού τετραπόλου (GC/MS/MS), για τις 
ανάγκες του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γε-
ωργικών Φαρμάκων (ΑΔΑ 626Κ46ΨΧΞ3-ΑΡΗ)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Αριθμός 03/2019
Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 1, Πειραιάς, 1ος όρ.
Λήξη Προσφορών 29-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 29-08-2019 10.00
Ποσόν 69000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώ-
ρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για ένα 
έτος (ΑΔΑ 6ΗΥΘ469ΗΞΡ-ΙΙ0)

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 12178
Διεύθυνση Γρ. ΟΠΑΝΔΑ
Τηλέφωνο 210-5284904, -925
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 09.30-10.00
Ποσόν 24788.00
Aναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκ/σε-
ων του ΟΠΑΝΔΑ (ΑΔΑ 6ΔΗ7ΟΞΩΡ-53Α)

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 12255
Διεύθυνση Γρ. ΟΠΑΝΔΑ
Τηλέφωνο 210-5284917, -930
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 11.30
Διεξαγωγή 26-08-2019 11.00-11.30
Ποσόν 74276.00
Περιγραφή Τεχνική & λειτουργική διαχείριση των 
ειδικών υποδομών του θέατρου ΟΛΥΜΠΙΑ (ΑΔΑ 
6Ρ2ΟΟΞΩΡ-ΤΥ5)

Π.Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 18ΔΙΣ/2019
Υπεύθυνος Οικονομοπούλου Μάρθα
Διεύθυνση Λεωφ. Κνωσσού
Τηλέφωνο 2810 - 368858
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 27341.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστηρίων με συνο-
δό εξοπλισμό 7ΜΞΠ46906Ο-2Ο5
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  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Συγκλονισµένος είναι ο πλανήτης από 
τις δύο ένοπλες επιθέσεις µε δεκά-
δες νεκρούς και τραυµατίες που 

σηµειώθηκαν στις ΗΠΑ µε διάφορα λίγων 
ωρών. 

Στην πόλη Ελ Πάσο, στην Πολιτεία Τέξας, 
ένας λευκός 21ενος ετών άνοιξε πυρ σε  πολυ-
κατάστηµα της αλυσίδας Walmart  µε αποτέ-
λεσµα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να σκοτω-
θούν και 26 να τραυµατιστούν. 

Σε στιγµιότυπο από κάµερα κλειστού 
κυκλώµατος παρακολούθησης ο νεαρός εικο-
νίζεται να κινείται προς το πολυκατάστηµα µε 
ένα τουφέκι στα χέρια και τα αυτιά του καλυµ-
µένα µε ωτοασπίδες σκοπευτηρίου.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο δράστης που 
συνελήφθη είχε συντάξει ένα «µανιφέστο» 
το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για 
«έγκληµα µίσους».

Στην πόλη Ντέιτον του Οχάιο των ΗΠΑ 
άγνωστος άνοιξε πυρ έξω απο χώρο διασκέ-
δασης µε αποτέλεσµα τουλάχιστον 10 άνθρω-
ποι να χάσουν τη ζωή τους. Οι τραυµατίες 
αυξήθηκαν σε 26, σύµφωνα µε τη δήµαρχο 
Ναν Χέιλι, όπως µεταδίδει το ρωσικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων Sputnik.

«Είκοσι έξι άνθρωποι τραυµατίστηκαν και 
βρίσκονται στα νοσοκοµεία», είπε χαρακτη-
ριστικά η δήµαρχος στην διάρκεια µιας συνέ-

ντευξης Τύπου. Ανάµεσα στους νεκρούς είναι 
και ο δράστης.

Ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε τις επι-
θέσεις κατά “ανυπεράσπιστων ανθρώπων” 
σε ένα ξέσπασµα της βίας των όπλων, σε τρεις 
αµερικανικές πολιτείες. 

Μιλώντας σε χιλιάδες πιστούς και τουρί-
στες στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου για το 
κυριακάτικο µήνυµά του και την ευλογία του, 
ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι βρίσκεται πνευ-
µατικά κοντά στα θύµατα, στους τραυµατισµέ-
νους και στις οικογένειες που επηρεάζονται 
από τις επιθέσεις οι οποίες “αιµατοκύλισαν το 
Τέξας, την Καλιφόρνια και το Οχάιο.”

Ο  Ντόναλντ Τραµπ επίσης καταδίκασε 
µέσω Twitter το «τραγικό» µακελειό στο Ελ 
Πάσο και µίλησέ για «µια άνανδρη ενέργεια». 

Στερλίνα: Πτώση 
σε χαμηλό 
34 χρόνων 
βλέπουν 
οι τραπεζίτες 

Στα χαµηλότερα επίπεδα της 
από το 1985 αναµένεται να 

φτάσει η στερλίνα, εάν η Βρε-
τανία φύγει από την ΕΕ χωρίς 
συµφωνία, ένα εφιαλτικό σενά-
ριο που επισηµαίνουν οικονοµι-
κοί αναλυτές που συµµετείχαν 
σε δηµοσκόπηση του Bloomberg. 

Μάλιστα υπογραµµίζουν ότι 
το ενδεχόµενο αυτό είναι ακό-
µη µεγαλύτερο απ ότι ήταν πριν 
από 6 µήνες (λόγω της επιλογής 
Johnson στην πρωθυπουργία) 
ενώ υποστηρίζουν ότι οι πιθανό-
τητες για no deal brexit έχει αυ-
ξηθεί πια στο 30% ποσοστό είναι 
τρεις φορές υψηλότερο σε σχέση 
µε αντίστοιχη έρευνα του περα-
σµένου Φεβρουαρίου. 

Oι εκτιµήσεις ειδικών από 13 
επενδυτικές τράπεζες προβλέ-
πουν ότι η στερλίνα θα βυθιστεί 
στα χαµηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων 34 χρόνων και υπολογί-
ζουν πτώση 9% στα 1,10 δολάρια. 

«Πιστεύω πραγµατικά ότι η 
αγορά είναι πλέον βέβαιη ότι η 
Βρετανία οδεύει προς ένα σκλη-
ρό Brexit κι αυτό γιατί όλα δεί-
χνουν ότι το σενάριο αυτό είναι 
το επικρατέστερο», δήλωσε ο 
Luke Hickmore, διευθυντής χρη-
µάτων στην Aberdeen Standard 
Investments. 

«Ο κίνδυνος φυσικά είναι ότι 
παράλληλα θα εµφανίζεται και ο 
κίνδυνος µιας νοµισµατικής κρί-
σης παρόµοια µε αυτή της περί-
φηµης «Μαύρης Τετάρτης» του 
1992» υπογραµµίζει.

Το Σεπτέµβριο του 1992 η στερ-
λίνα υποχώρησε σχεδόν κατά 
10% κατά τη διάρκεια της εβδο-
µάδας της µαύρης Τετάρτης γε-
γονός που οδήγησε το Ηνωµένο 
Βασίλειο αναγκάστηκε να απο-
συρθεί από τον ευρωπαϊκό µηχα-
νισµό συναλλαγµατικών ισοτιµι-
ών.

Να σηµειωθεί ότι το βρετανι-
κό νόµισµα έχει υποχωρήσει ήδη 
7%, µε την αναλογία στερλίνας 
δολαρίου στα 1,2 δολάρια από 
τότε που ο Borris Johnson ανέλα-
βε την πρωθυπουργία και έβαλε 
µπροστά το σχέδιο του για brexit 
µε ή χωρίς συµφωνία το αργότερο 
έως τον Οκτώβριο του 2019. 

Συγκλονισµένος ο πλανήτης 
από το αιµατοκύλισµα 

σε Οχάιο - Ελ Πάσο 

Τράπεζα Αγγλίας: 
Άμεσο σοκ 
σε Brexit χωρίς 
συμφωνία

Ο διοικητής της Τράπεζας 
της Αγγλίας Μαρκ Κάρνεϊ 

προειδοποίησε ότι ένα Brexit 
χωρίς συµφωνία στις 31 Οκτω-
βρίου θα προκαλέσει «άµεσο 
σοκ» στη βρετανική οικονοµία.

«Χωρίς συµφωνία, το σοκ για 
την οικονοµία είναι άµεσο», δή-
λωσε ο Κάρνεϊ στο BBC, ενώ 
ο νέος πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον δεν έχει αποκλείσει 
την πιθανότητα µιας αποχώρη-
σης από την ΕΕ χωρίς συµφωνία 
στις 31 Οκτωβρίου.

«Οι επιχειρήσεις δεν θα µπο-
ρούν πλέον να λειτουργήσουν» 
µε βάση αυτό το σενάριο, προ-
ειδοποίησε ο Κάρνεϊ. Ερωτη-
θείς για τον αριθµό των επιχει-
ρήσεων που θα µπορούσαν να 
βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, 
απάντησε: «∆υνητικά, ένας ση-
µαντικός αριθµός».

Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνι-
σε ότι ορισµένοι κλάδοι θα επη-
ρεαστούν ιδιαίτερα από ένα 
Brexit χωρίς συµφωνία, µια εξέ-
λιξη που θα έχει ως αποτέλεσµα 
οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ του 
Ηνωµένου Βασιλείου και Ευρω-
παϊκής Ένωσης να καθορίζο-
νται βάσει των κανόνων του Πα-
γκόσµιου Οργανισµού Εµπορί-
ου (ΠΟΕ).

Ο Κάρνεϊ αναφέρθηκε συγκε-
κριµένα στους κλάδους των αυ-
τοκινήτων και γενικότερα των 
µεταφορών, καθώς και στις βι-
οµηχανίες χηµικών και τροφί-
µων. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιµα, 
υπογράµµισε ότι οι µεγάλοι δι-
ανοµείς στη Βρετανία θα αντι-
µετωπίσουν ένα πολύ περίπλο-
κο πρόβληµα σχετικά µε τα «ευ-
παθή προϊόντα» που εισάγονται 
από την ΕΕ, τα οποία δεν µπο-
ρούν να συντηρηθούν για µεγά-
λο διάστηµα ενώ είναι δύσκολο 
να δηµιουργηθούν αποθέµατα 
εκ των προτέρων.

Ο κεντρικός τραπεζίτης προ-
ειδοποίησε επίσης ότι θα αυξη-
θούν οι τιµές σε µια σειρά από 
προϊόντα καθηµερινής κατανά-
λωσης, όπως «τα τρόφιµα και η 
βενζίνη», στο Ηνωµένο Βασί-
λειο, του οποίου οι κάτοικοι θα 
υποστούν µια µείωση «του πραγ-
µατικού τους εισοδήµατος σε 
σχέση µε αυτό που θα έπρεπε να 
έχουν» σε µια περίπτωση άλλη 
από αυτή της µη συµφωνίας. Ο 
Κάρνεϊ εξήγησε ότι ένα Brexit 
χωρίς συµφωνία θα προκαλούσε 
υποτίµηση της στερλίνας, αυξά-
νοντας έτσι την τιµή των εισαγό-
µενων προϊόντων.

H Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα η εκλεκτή 
της Ευρώπης για το ∆ΝΤ

Η Βουλγάρα διευθύνουσα σύµβουλος της Παγκόσµιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεορ-
γκίεβα, κέρδισε το χρίσµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου. Έπειτα από δύο γύρους ψηφοφοριών, οι ευρωπαϊκές κυ-

βερνήσεις ήταν διαιρεµένες για τον ορισµό του υποψηφίου για το ∆ΝΤ, καθώς η Βουλγάρα 
υποψήφια δεν είχε συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Βάσει της ψηφοφορίας η Γκεοργκίεβα έλαβε το 57% του πληθυσµού (των χωρών που τη στήριξαν 
σε σύγκριση µε τον συνολικό πληθυσµό της ΕΕ) και το 56% των κρατών της ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Ντάισελµπλουµ έλαβε το 43% του πληθυσµού και το 44% των κρατών.
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα, προκειµένου  η εκλογή ενός υποψηφίου να θεωρείται «νόµιµη» θα πρέ-

πει να λάβει το 65% του πληθυσµού και το 55% των κρατών, κάτι που δεν συνέβη για κανέναν από 
τους δύο υποψήφιους.

Μετά από αρκετές ώρες διαπραγµατεύσεων τελικά οι Ευρωπαίοι ΥΠΟΙΚ αποφάσισαν να στα-
µατήσουν τις διενέξεις και να αποδεχθούν τη νίκη της Γκεοργκίεβα,  προκειµένου να µην υπάρξει 
αδιέξοδο.

Σηµειώνεται  ότι η επικράτηση της Βουλγάρας υποψήφιας θεωρείται από τους περισσότερους οι-
κονοµικούς και πολιτικούς αναλυτές ως νίκη της Γαλλίας και του Μακρόν, ο οποίος τη στήριξε µε 
κάθε τρόπο, ενώ αντίθετα η Γερµανία ήταν υπέρ του Ντάισελµπλουµ.

Ο συνυποψήφιος Γέρουν Ντάισελµπλουµ, απέστειλε µέσω twitter συγχαρητήριο µήνυµα προς την 
Γκεοργκίεβα.

Όπως αναφέρει το µήνυµα: «Συγχαίρω την Kristalina Georgieva για τα αποτελέσµατα της σηµε-
ρινής ευρωπαϊκής ψηφοφορίας. Της εύχοµαι την απόλυτη επιτυχία».

Ο Ολλανδός πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελµπλουµ, είχε αποµείνει ο µονα-
δικός συνυποψήφιος της Γκεοργκίεβα, έπειτα από την αποχώρηση τριών άλλων υποψηφιοτήτων, µε 
τελευταία εκείνη του Όλι Ρεν.
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